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Educação financeira vira opção de negócio
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gócios. Na primeira, o futuro
educador paga R$ 5 mil pelo licenciamento, treinamento e pelo material, que inclui um ‘pen
drive’ com as apresentações para
palestras e vídeos de apoio. O
educador tem 20% de desconto
sobre os livros.
Para comprar uma franquia
individual, o empreendedor paga R$ 10 mil, recebe 30% de desconto sobre o preço dos livros
da DSOP e paga 3% de royalties
sobre os livros vendidos. Para
contratar uma franquia de negócios, o desembolso é de R$ 30
mil. O franqueado recebe um
desconto de 40% no preço dos livros e paga royalties de 4% sobre
o volume vendido. Além de ter
um maior desembolso, o franqueado de negócios tem também mais responsabilidade. Ele
atuará como um multiplicador
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em Santa Catarina, Amazonas,
Ceará, Rio Grande do Sul, São
Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. O
número é o dobro do que eles
consideravam possível e importante por ter sido conquistado
antes mesmo do lançamento nacional do projeto em São Paulo,
no fim de setembro.
Também no fim do mês passado, a DSOP reestruturou e relançou a sua rede de franquias. No
modelo de negócios, o franqueado fatura vendendo os livros da empresa — são 15 didáticos e 10 de autoajuda financeira.
A empresa de educação financeira e editora de livros, criada
em 2008 pelo empresário e escritor Reinaldo Domingos, oferece três opções para o candidato a franqueado: educador, franquia individual e franquia de ne-

o

João Henrique Cristofolini, Alessandro Griep e Eduardo Lara, sócios da Mais Educa, e Reinaldo Domingos (à dir.), fundador da DSOP, apostam no aumento da demanda por formação financeira
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Uma boa educação financeira
sempre foi considerada a melhor forma de lidar bem com o
dinheiro. Mais recentemente, virou uma alternativa para ganhar
dinheiro. E não se trata de investimentos. Estamos falando de
empreendedorismo.
A educação financeira tornou-se uma oportunidade de
negócio. Quem quiser faturar
vendendo cursos ou livros sobre
o assunto pode recorrer a, pelo
menos, duas empresas de franquia que oferecem modelos distintos de estratégia comercial, a
catarinense Mais Educa e a paulista DSOP. A proposta da primeira é baseada na venda de
cursos de organização financeira e de investimentos. Na DSOP,
o modelo de negócios se baseia,
principalmente, na venda de
seus próprios livros.
Lançada comercialmente no
primeiro semestre, a Mais Educa
optou por uma estrutura de
microfranquias. Com R$ 10
mil, o candidato a empreendedor compra um pacote que inclui treinamento, material didático (apresentações digitais e
em vídeo), apostilas para os
alunos e também apoio para
divulgação. No treinamento, os
futuros empresários aprendem
noções de didática e também
de administração e gestão financeira do negócio.
Os sócios da franqueadora de
Blumenau têm planos ousados.
Quando perguntado sobre as
metas da empresa, o diretor-geral João Henrique Cristofolini
afirma, sorridente: “Queremos
um Brasil melhor”. Em um tom
mais grave, próprio de um empresário, o jovem explica que o
objetivo é estar em todos os Estados. A depender dos resultados preliminares do projeto, parece prudente não descartar o
sonho dos jovens empresários.
Num prazo de apenas dois meses, eles fecharam 12 franquias
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Empresários investem em redes de franquias para o ensino de finanças pessoais e investimentos. Por Karla Spotorno, de São Paulo

da DSOP na captação de novos
empreendedores e educadores e
na distribuição de livros. “Será
líder na região ou na cidade onde estiver localizada”, explica
Domingos, contador e sócio-fundador da Confirp, empresa de contabilidade.
Esse será o papel da economista Patricia Godoy, uma das
mais novas franqueadas de negócios da DSOP. A economista
do Pará decidiu montar o negócio com o marido Manuel Godoy Filho, dono de uma pequena construtora, em busca da independência financeira da família. “Há muitas famílias falidas e
precisando reorganizar as finanças”, afirma a empresária, prevendo uma grande demanda.
Com o novo modelo de franquias, a meta do fundador da
DSOP é aumentar de 245 para

345 o número de educadores licenciados e chegar a 50 franquias de negócios e 100 franquias individuais até dezembro
deste ano. Para contribuir na
disseminação da profissão, Domingos lançou, também no fim
de setembro, uma associação
nacional da categoria, a Abefin.
“O objetivo é proteger e regular
a profissão do educador financeiro”, afirma o empresário.
Assim como na DSOP, os candidatos a educadores financeiros da Mais Educa também não
precisam ter formação superior
na área econômica ou financeira. O requisito é fazer o treinamento, incluso no pacote das
franquias, e seguir à risca o que
diz o material didático. Todo o
conteúdo da franqueadora catarinense é baseada em best-sellers da administração financei-

ra e orçamentária. Já foram
transformados em cursos cinco
livros do autor Gustavo Cerbasi,
como “Casais Inteligentes Enriquecem Juntos”, e três livros de
Maurício Bastter, entre eles “Investindo em Ações”.
“A ideia é pegar os livros de
maior sucesso e transformá-los
em cursos”, afirma Cristofolini.
Mas por que valeria a pena comprar o curso e não apenas ler o livro? Cristofolini e os sócios, Alessandro Griep e Eduardo Lara, argumentam que a troca de experiências com os colegas e com o
professor em sala de aula é muito
mais enriquecedora do que a leitura solitária dos best-sellers.
Além disso, o aluno pode utilizar
algumas ferramentas de organização financeira sob a supervisão
da Mais Educa por 30 dias depois
de concluído o curso.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 out. 2012, Eu & Negócios, p. D3.
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Comportamento de idosos
preocupa corretores nos EUA
Suzanne Barlyn
Reuters
Receber ordens de negociação
de clientes mais velhos, cuja capacidade mental está em declínio, cria alguns problemas embaraçosos para os corretores de
valores de Wall Street. Há desde
instruções de transferência para
uma conta bancária internacional que o corretor acredita pertencer a um vigarista até membros da família ou autoridades
reguladoras que reclamam, anos
depois, das transações erráticas
de um cliente.
São desafios que os corretores
de Wall Street precisam se preparar para enfrentar, uma vez que
cerca de 77 milhões de “baby boomers” atingirão a idade de aposentadoria nas próximas duas
décadas. O mais velho deles fez
65 anos no ano passado.
Até 2030, cerca de 18% da população dos Estados Unidos terá
pelo menos 65, em comparação
a 13% no ano passado, segundo
dados do Pew Research Center.
Os problemas mentais provocados pela idade também estão
em alta. O mal de Alzheimer vai
atingir cerca de oito milhões de
americanos com 65 anos ou
mais em 2030, um crescimento
de 60% sobre os casos diagnosticados em 2010, segundo a Alzheimer’s Association.
Para Wall Street, isso significa
milhões de clientes mal preparados para tomar decisões financeiras. A indústria de valores
mobiliários já está em busca de
soluções. “Os corretores de valores em algum momento vão precisar de ajuda das autoridades
reguladoras estatais para lidar
com clientes com problemas

mentais decorrentes da idade”,
disse Ronald Long, diretor de assuntos regulatórios da Wells Fargo Advisors, uma unidade do
banco Wells Fargo & Co., durante um seminário recente.
Long acredita que as autoridades reguladoras do setor de
valores mobiliários deveriam
conceder às corretoras autoridade para suspender contas de
clientes quando os consultores
estiverem preocupados com a
capacidade mental destes, até
que a firma consiga localizar alguém, como um membro da família, para ajudar na tomada de
decisões. As corretoras também
teriam permissão para realizar
transações limitadas durante esse período, para manter o valor
da conta, sugere ele.
Em muitos casos, o desafio legal ainda pode estar distante. Em
2010, Washington tornou-se um
dos poucos estados americanos a
ter essa lei. A adoção de uma legislação parecida em outros estados provavelmente levará tempo.
Até lá, os corretores terão que
confiar em seus instintos e no
bom senso para proteger os clientes — e a si mesmos. “Há o risco
significativo de alguém, que não
o cliente, decidir olhar para trás,
para as transações, para ver o que
aconteceu”, diz Richard Roth, um
advogado de Nova York que representa corretores. E quando isso acontece, os clientes estão
mortos ou doentes demais para
fornecer suas versões dos acontecimentos, afirma ele.
Ter a intuição de que um
cliente pode não estar pensando
claramente é um dos maiores
desafios enfrentados pelos corretores. Questionar precocemente a capacidade mental de

um cliente pode levar a pessoa a
buscar um novo consultor — especialmente se o corretor estiver
errado. “É um problema delicado”, diz um corretor do Morgan
Stanley Smith Barney que trabalha no Meio-Oeste dos EUA e
que recentemente entrou em
contato com um casal, na casa
dos 80 anos, que queria investir
o principal de um bônus que havia vencido. Ele descobriu que o
marido estava se recuperando
de um ataque cardíaco. A esposa
já não conseguia entender seus
questionamentos.
O corretor entrou em contato
com membros da família em
busca de ajuda para localizar
documentos como uma procuração que concedia ao filho do
casal autoridade para tomar decisões em nome dos dois. O corretor não quis revelar seu nome
por não ter autorização para falar com a imprensa.
Mas em outros casos os sinais
podem não estar tão claros. Por
exemplo, um cliente que repete
uma ordem de negócio que ele
discutiu dias antes pode ser um
sinal de problema mental ou um
simples esquecimento. E mais:
pode ser difícil conseguir um direcionamento de membros da
família e documentos legais importantes.
Os corretores que trabalham
com clientes idosos podem reforçar suas precauções. Em primeiro lugar, eles devem investigar as políticas de sua firma em
busca de diretrizes ou determinar se um cliente possui procuração e quando uma situação é
grave o suficiente para um alerta
ao departamento de conformidade, que poderá decidir pela
suspensão das transações.

Investidores em visita ao pregão da bolsa de valores de Nova York: cresce preocupação com clientes mais velhos

Outra ideia: marcar reuniões
para as 10h, quando é maior a
probabilidade de os clientes de
risco estarem alertas, aconselha
Helen Modly, vice-presidente
executiva da Focul Wealth Management, uma consultoria de
investimentos de Middleburg,
Virgínia. Evite reuniões em restaurantes, onde o barulho e as
distrações podem prejudicar as
discussões. Modly reduz sua
agenda de reuniões a três conceitos. Em seguida, ela os revê
novamente com os clientes antes de terminar a reunião.
Criar uma trilha no papel também pode ajudar os consultores
a se defender se dúvidas surgirem mais tarde, afirma Roth, o
advogado. Isso pode incluir uma
carta ao cliente explicando que
ele instruiu o corretor a comprar
100 ações de certa empresa, mas
poderá não lembrar-se dessa instrução uma semana depois.
O fluxo de “baby boomers”
aposentados também significará mudanças em Wall Street.
Quase 80% dos consultores, por

exemplo, querem mais treinamento sobre questões de incapacitação mental, segundo mostra um relatório divulgado no
ano passado pelo AARP Public
Policy Institute, que estudou o
problema entre vários tipos de
consultores financeiros. Apenas
cerca de um terço dos consultores passa hoje por treinamento.
A falta de treinamento deriva
do número limitado de ofertas
de cursos para os consultores,
afirma Ryan Wilson, consultor
sênior de políticas estratégicas
do AARP. Embora algumas corretoras, como a Wells Fargo Advisors, exijam um treinamento
anual sobre o assunto, é difícil
para os corretores conseguir outros programas.
A indústria de valores mobiliários também poderá precisar desenvolver uma resposta uniforme para os consultores que testemunham transações questionáveis. Por exemplo, mais da metade dos consultores suspende
uma conta até receber um direcionamento de um supervisor ou

diretor de conformidade, segundo mostra o estudo do AARP. Mas
muitos diretores de conformidade consultados disseram que os
consultores deveriam suspender
apenas as transações “prejudiciais”. Mas pode não ser possível
determinar isso enquanto uma
transação não for concluída.
Um maior poder legal para as
autoridades reguladoras impor
essas suspensões poderia eliminar algumas incertezas em relação ao processo. Também tiraria
das corretoras o peso de outra
medida estranha: correr até as
autoridades reguladoras em busca de ordens de emergência para
a suspensão de transações.
Para Long, do Wells Fargo, o
problema das doenças mentais
típicas da idade deveria envolver
não apenas Wall Street, mas todas as comunidades. Os corretores de valores, afirma ele, já estão caminhando sobre gelo fino
nesta questão. “Não podemos
transformar corretores em assistentes sociais”, diz ele. (Tradução
Mario Zamarian)

